
CURĂŢAREA

Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi matur. Dacă
este necesar procedaţi la refacerea acestuia sau
consolidarea lui cu produse specifice.

Îndepărtaţi, prin periere sau spălare eventualele
eflorescenţe prezente şi părţile exfoliante a vopselelor
vechi.
Eliminaţi complet eventuale straturi mari de vopsea cu var
sau tempera.

Îndepărtaţi depozitele de praf, smog sau altele, prin
periere.

Prodotti associati: -

ÎNLĂTURAREA MUCEGAI/ALGE

În prezenţa de mucegai şi alge trataţi suprafaţa cu
detergentul COMBAT 222 cod. 4810222 şi cu asanantorul
COMBAT 333 cod. 4810333. Pentru a proteja peretele
împotriva formării de mucegai şi alge, în cazul în care
produsul de finisare nu este aditivat deja cu un biocid,
adăugaţi la vopseaua lavabilă igienizantul COMBAT 111
cod. 4810111.

Prodotti associati: -

LINIA BETOXAN

Îndepărtaţi părţile structurale de ciment care au aderenţă
scăzută.

Barele metalice de armare care apar la suprafaţă
trebuiesc periate cu atenţie şi tratate cu BETOXAN
PRIMER 9490125 Boiacca amestec de pasivare.

Refaceţi părţile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau
BETOXAN 300 Mortar tixotropic anticontracţie
fibroranforsat 9490140/130; efectuaţi nivelarea finală cu
BETOXAN 200 Nivelator anticontracţie anticarbonatare
9490120.

Prodotti associati: -

FIX-ACTIVARE

Fix-activaţi cu fixator micronizat solvent free ATOMO
8840001 sau cu izolant fixator cu solvent ISOMARC
4410111.

Diluţiile izolantului şi cantitatea de aplicat sunt în funcţie de
absorbţia suportului şi vor fi determinate prin efectuarea
de probe preliminare pe suportul respectiv – Consultaţi
fişa tehnică specifică.

Prodotti associati: -

FINISAJE

Procedaţi la aplicarea produsului urmărind indicaţiile
descrise în fişa tehnică respectivă.

Prodotti associati: -

ALTE INDICAŢII

Aplicarea produselor de vopsit va trebui să fie făcută pe
suprafeţe perfect uscate, temperatura mediului cuprinsă
între +8 şi +35°C, temperatura suportului cuprinsă între +5
şi +35°C, umiditatea mediului inferioară la 75% şi
umiditatea suportului inferioară la 10%.
Evitaţi aplicările sub acţiunea directă a soarelui.

După aplicare, suprafeţele exterioare trebuiesc protejate
de ploi şi umiditate până la uscarea completă a produsului
care în mod normal (la 20°C) are loc după aproximativ 48
ore.

Produsele de vopsit vor trebui să fie aplicate urmărind
modalităţile indicate în respectivele fişe tehnice.

Prodotti associati: -

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile din
fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor sale
tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora, întrucât
condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm
întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte.
Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă precedentă. Pentru informaţii
tehnice suplimentare contactaţi Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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